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Fredagsbrev 10. marts 2017 (www.fritime.dk) 
Efterlysning 

I onsdags forsvandt et par bamser fra Annes garderobe. Vi vil derfor bede jer være opmærksomme på, 

om der pludselig er dukket et par bamser op, der ikke tidligere har været i samlingen. Endvidere er 

fire Shopkins blevet taget fra pennalhus. 

  
Billederne er ikke af de stjålne bamser, men det vi har kunnet finde, der ligner mest. Løven er således 

en leopard med prikker og sælen har lidt skæg. 

 

 

Dette er ligeledes et ”foto” af lignende figurer, 

der minder om dem, der er fjernet.  

 

 

Vi vil opfordre til, at I tager en generel snak 

om ”dit og mit” og hvordan man har det, når 

man får stjålet nogen af sine ejendele.  

 

 

Vikarer i den kommende uge. 

Overbygningen er på skolerejser til Berlin og London i den kommende uge. Det giver anledning til 

nogle lærerændringer hjemme på skolen, når Kim, John, Jane og Britt føjter rundt i det halve Europa. 

 
 

 

Indskoling Affaldsfokus 

Vi har fokus på affald og miljø i udeskoletimerne i den kommende tid. Vi vil bl.a. 

arbejde med genbrug og innovation og vil i den forbindelse gerne efterlyse ”affald” 

(tørre / rene ting), som f.eks. paprør, låg, tom emballage. 
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”Måske Danmarks største fastelavnsris”: 

Vi har i den sidste periode arbejdet med masker på papir, i ler og papmache. Alle 

kunstværkerne er udstillet i fællessalen, så vi håber mange kommer forbi og kigger. 

•  
Mellemtrin Sociale medier  på Mellemtrinnet tirsdag d. 28/3 16.30-18.00 

• Ungdomsskolen kommer med oplæg til forældre på mellemtrinnet. De kommer 

endvidere en formiddag til 3/4 og en formiddag til 5/6. 

• Medbring gerne en PC til Udeskole onsdag. 

5.-6. årg.  

• 5.-6. årg. deltager i indendørs fodboldstævne på Blidstrup Efterskole 

tirsdag. 
 

Overbygning 7. årg. 

• Klassen tager til Berlin i den kommende uge. Jane og Britt er med dem. 

8.-9. årg. 

• De er sammen taget til London. John og Kim er med dem. 

 

 

SFO 
Påskeferie: 

Husk tilmelding til påskeferien.  Sidste frist onsdag d. 15. marts. Der hænger tilmeldingssedler på 

opslagstavlen i garderoben. 

Club Tweens. 

Mona og jeg havde i onsdags en fantastisk tur til Skive skøjtebane, vi startede med en tur på cafe da 

der ikke var åbnet på banen endnu ☺ 

Det stod ned i stænger, men ungerne gik på banen med frisk mod og vi havde en kanon hyggelig 

dag på isen, med både kage, varm kakao og boller. 

En kæmpe tak til Maj-britt, Martins mor, for at have hjulpet med kørsel, kage og hygge på turen ☺ 

 

Madplan uge 11: 

Tirsdag: frikadeller m. brasede kartofler                                                                                                             

Onsdag: pitabrød                                                                                                                                                      

Torsdag: pasta og kødsovs 
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God weekend 

Frank 
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